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Abstract
The cervical multifidus muscle is known as one of the deep neck extensor muscles that its dysfunction
have been reported in people with neck pain.With regard to the limits on the evaluation of this muscle
activity using electromyography, ultrasound was used to find out its function recently. The aim of this
study is evaluation of this muscle dimansions change during six shoulder joint activities in healthy
subjects and people with chronic neck pain and providing predictive models. So The relationship
between strength of shoulder joint during contraction with the changes of anterior-posterior
dimension, lateral dimension, shape ratio and size of the cervical multifidus muscle were assessed
using of Response Surface Method in the first step for subjects and activities and then for activities
with subject blocking. Finally, predictive models were provided for abduction activity in 0-50% of
maximum voluntary contraction (MVC) for healthy subjects and 50-100% for patients with data
clustering. The anterior-posterior dimension showed a higher correlation with the shoulder joint
strength than other factors. R2 values for this dimension in healthy subjects before and after data
clustering is 0.552 and 0.66 and in patients is 0.339 and 0.505 respectively. Given the models
correlation coefficient and its enhance by data clustering, it seems that evaluation of anterior-posterior
dimension of this muscle during isometric abduction activiy of shoulder joint with the sttrength of 050% MVC for healthy subjects and 50-100% for patients with neck pain can be provide useful
information about its function.
Key words: ultrasound, cervical multifidus muscle, muscle dimensions, predictive models, response surface
methodology
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چکیده
عضلة مولتيفیدوس گردني ،يکي از عضلههاي عمقي اکستنسور گردن است که اختالل در عملکرد آن در افراد مبتال به گردندرد
گزارششده است .با توجه به وجود محدوديتها در ثبت الکترومايوگرافي اين عضله ،در سالهاي اخیر از اولتراسوند براي درک
چگونگي فعالیت آن استفادهشده است .هدف اين مطالعه ،ارزيابي چگونگي تغییر ابعاد اين عضله در شش جهت حرکتي مفصل شانه در
افراد سالم و مبتال به گردندرد مزمن و همچنین ارائة مدلهاي پیشبینيکننده است .براي اين منظور ،رابطة نیروي مفصل شانه در
طول انقباض با تغییر بُعد قدامي-خلفي ،بُعد جانبي ،اندازه و نسبت شکل عضلة مولتيفیدوس در ابتدا براي افراد و فعالیتها و سپس با
بالک کردن افراد در فعالیتها بهصورت مجزا (مکان ويرگول ابهام دارد :آيا براي افراد در فعالیت هاي مجزا است يا اينکه جدا از هم
ارزيابي شدند؟) با استفاده از روش روية پاسخ ارزيابي شد .درنهايت با تقسیمبندي دادهها ،مدلهاي پیشبینيکننده براي فعالیت
ابداکشن در نیروي 3-53درصد از بیشترين انقباض ارادي فرد در افراد سالم و نیروي 53-133درصد در افراد مبتال ارائه شدند .بُعد
قدامي-خلفي عضله ،همبستگي بیشتري از ساير عاملها با نیروي ايجادشده نشان داد .مقدار « »R2براي بُعد قدامي-خلفي عضله قبل و
بعد از تقسیمبندي داده در افراد سالم ،بهترتیب برابر با  3/558و  3/11و در افراد مبتال ،بهترتیب برابر با  3/119و  3/535است .با توجه
به ضريب همبستگي مدلها و افزايش آن با تقسیمبندي دادهها ،بهنظر ميرسد بررسي تغییر بُعد قدامي-خلفي اين عضله در طي
ابداکشن ايزومتريک شانه با نیروي  3-53درصد از بیشترين انقباض ارادي فرد براي افراد سالم و  53-133درصد براي افراد مبتال به
گردندرد مزمن ميتواند اطالعات مفیدتري از چگونگي عملکرد آن ارائه دهد.
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 -1مقدمه
درد گردن يکي از مهمترين مشکلهايي است که افراد زيادي
در جامعة امروزه به آن مبتال هستند و ميتواند اينگونه تعريف
شود :داشتن درد مکرّر و ناتواني ،با عالئمي که بیش از سه ماه
طول بکشد [ .]1عضلههاي عمقي مجاور ستون مهرههاي
گردن در ايجاد تعادل و پايداري مکانیکي مهرههاي گردن در
موقعیتهاي استاتیکي و دينامیکي بسیار مهم هستند که اين
پايداري ،نقش اساسي در جلوگیري از آسیب ساختارهاي
گردن ايفا ميکند[ .]8عضلة مولتيفیدوس گردني بهعنوان
يکي از عضلههاي عمقي اکستنسور گردن شناخته ميشود و
نقش مهمي را در ايجاد اين پايداري دارد [.]8
تغییرات فیزيولوژيکي و بیومکانیکي مشاهدهشده در افراد مبتال
به گردندرد عبارتاند از :کاهش استقامت عضالني ،تغییر در
الگوي فعالیت عضلههاي گردن و خستگي زودرس عضالني
[ .]9-1مطالعههاي مورفولوژيکي و الکترومايوگرافیکي نشان
ميدهند که تغییر شکل و تأخیر در شروع فعالیت عضلههاي
عمقي ستون مهرهها در افراد مبتال به گردندرد وجود دارد
[ .]9همچنین تفاوتي در ابعاد عضلة مولتيفیدوس بین افراد
سالم و مبتال به گردندرد وجود دارد [ .]13آريمي نشان داد
که ابعاد اين عضله در افراد مبتال به گردندرد کوچکتر از
افراد سالم است [.]11
اطالع از عملکرد عضله در فعالیتهاي مختلف ،ميتواند در
تجويز درمانهاي دارويي و فیزيکي در اختاللهاي مختلف
اسکلتي-عضالني مؤثر باشد [ 13و  .]18براي اطالع از میزان
فعالیت عضله در فعالیتهاي مختلف ،از الکترومايوگرافي و
دينامومتري استفاده ميشود .بهدلیل دشواري تفکیک فعالیت
عضلة مولتيفیدوس از سمياسپاينالیس سرويسیس ،در
سالهاي اخیر از اولتراسوند براي ارزيابي فعالیت اين عضله
استفادهشده است [ .]11تغییرضخامت عضله در حین فعالیت
آن رخ ميدهد []17-14 ،18؛ بنابراين ميتوان با يافتن تغییر
ابعاد عضله ،میزان فعالیت آن را بهدست آورد.
از میان روشهاي موجود براي ارزيابي پارامترهاي ساختاري
عضله ،اولتراسوند بهدلیل ارزانتر بودن ،قابلیت دسترسي
بیشتر و امکان مشاهدة فعالیت عضله بهصورت زمان حقیقي و
غیرتهاجمي ،براي ارزيابي ساختار عضله مناسبتر است.
قابلیت اطمینان بااليي براي ارزيابي ابعاد عضلههاي اسکلتي با
استفاده از اولتراسوند در مقالههاي متعددي گزارششده است
[.]88-19 ،15 ،9
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اولینبار يک گروه تحقیقاتي در دانشگاه توکیو و در اواخر
 1913از اولتراسوند براي اندازهگیري ابعاد عضلة دوسربازويي
استفاده کرد [ .]81اين روند ادامه يافت تا اينکه در سال
 ،1993گروههاي تحقیقاتي از اولتراسوند براي اندازهگیري ابعاد
و ديگر پارامترهاي ساختاري عضلههاي مختلف استفاده کردند
[ .]81براي عضلههاي سولئوس [ ،]84چهارسرراني [،19 ،17
 85 ،83و  ،]81راست راني [ ،]87تیبیالیس قدامي [ 14و
 ]89و وستوس لترالیس [ ]81در اندام تحتاني و براي
عضلههاي عرضي شکمي [ 14 ،9و  ،]88مورب داخلي شکمي
[ 9و  ،]14بازويي [ 14و  ،]89دوسر بازويي [ 11 ،14و  ]89و
عضلههاي ناحیة ساعد و دست [ 13و  ]11در اندام فوقاني،
همبستگي بااليي بین ابعاد عضله (اندازهگیريشده با
اولتراسوند) با دادههاي نیرو و الکترومايوگرافي در افراد سالم
در مقالههاي متعدد گزارششده است .از طرفي ،پژوهش اين
گروه نشان داد که هم نوع فعالیت انجامشده و هم نوع عضله
ميتواند بر رابطة میزان فعالیت با تغییر ضخامت عضلههاي
اسکلتي مؤثر باشد [ .]18در سالهاي اخیر ،استفاده از
اولتراسوند براي ارزيابي زمان شروع به فعالیت عضله بررسي-
شده است [ 18و .]11
در سالهاي اخیر به موضوع افزايش ضخامت عضلة
مولتيفیدوس گردني در طي اکستنشن ايزومتريک گردن
پرداختهشده است [ .]14رهنما و همکارانش نیز بیان کردند
که ضخامت اين عضله در طي انقباض ايزومتريک مفصل شانه،
بیشتر شده و بُعد جانبي آن کاهش مييابد [ .]8همچنین
مطالعهها نشان ميدهند که رابطة تغییر ابعاد عضله با مقدار
فعالیت آن (نیرو و الکترومايوگرافي) به سطح فعالیت عضله
بستگي دارد [ 9و  .]14در مطالعة قبلي نشان داديم که رابطة
تغییر بُعد قدامي-خلفي عضلة مولتيفیدوس با افزايش نیروي
مفصل شانه ،به سطح انقباض وابسته است .همبستگي بین اين
دو عامل براي افراد سالم در نیروي  3-53درصد از بیشترين
انقباض ارادي فرد ) (MVCبیشتر از نیروي  53-133درصد
بوده؛ اما در افراد مبتال به گردندرد ،عکس اين مطلب صادق
است .همچنین همبستگي بین اين دو عامل در سمت راست
در طي ابداکشن بیشتر از ساير فعالیتها است [.]15
لي و همکارانش با مقايسة رابطة دادههاي اولتراسوند و
تصويربرداري رزونانس مغناطیسي ،قابلیت اطمینان بااليي
براي ارزيابي عضلة مولتيفیدوس گردني در سطح مهرههاي
چهار تا شش گردن براي افراد سالم گزارش کردند [.]14
پايايي و تکرارپذيري دادههاي اولترسوند و قابلیت اطمینان
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باالي آن براي اندازهگیري ابعاد اين عضله در سطح مهرة
چهارم گردن در هردو گروه سالم و مبتال به گردندرد ،در
حالت استراحت و انقباض عضله گزارششده است [ 11و .]17
در حالت کلي ،عضلة مولتيفیدوس گردني در طي فعالیتهاي
مختلف اسکلتي-عضالني فعال ميشود .براي فعالیتهاي
مفصل شانه ،باتوجه به بازوي گشتاوري باالي اين عضله نسبت
به مفصل شانه ،نیروي هرچند کوچک ميتواند گشتاور
قابلتوجهي را حول مفصل شانه ايجاد کند؛ با وجود اين ،مدلي
براي پیشبیني چگونگي تغییر ابعاد و فعالیت اين عضله در
مطالعهها گزارشنشده است.
شکل ( -)1تصوير شماتیک از مراحل انجام مطالعه

در مطالعة حاضر ،همبستگي بین نیروي ايجادشده در اثر
انقباض ايزومتريک مفصل شانه با چگونگي تغییر ابعاد عضلة
مولتيفیدوس گردني در سطح مهرة چهارم گردن با ارائة
مدلهاي پیشبینيکننده ارزيابيشده است .هدف از اين
بررسي ،مقايسة مدلهاي ايجادشده است براي تعیین اينکه
کداميک از چهار عامل بُعد قدامي-خلفي ،بُعد جانبي ،اندازه و

 -2-2تحلیل دادهها
رابطة تغییر ابعاد عضلة مولتيفیدوس گردني با مقدار نیروي
ايزومتريک ايجادشده در اثر انقباض مفصل شانه در شش
جهت حرکتي خود ،با استفاده از روش روية پاسخ]19[ 1
ارزيابي ميشود .براي اين منظور پس از نرمالسازي دادهها،
مقدار نیروي بهدستآمده از دينامومتر بهعنوان متغییر مستقل
و تغییر ابعاد عضلة مولتيفیدوس گردني بهعنوان متغییر
وابسته درنظرگرفته ميشود.
در ابتدا ،رابطة بین اين دو عامل در افراد و فعالیتها ،بهطور
جداگانه ارزيابي ميشوند .مدلهاي پیشبینيکننده براي چهار
Methodology Response Surface

نسبت شکل عضله ،وابستگي بیشتري به نیرو دارد و ميتواند
فعالیت عضله را بهتر نشاندهد.

 -2مواد و روشها
 -1-2ثبت داده
دادههاي استفادهشده در اين تحقیق برگرفته از مطالعة رهنما
و همکارانش است [ .]19با قرار گرفتن افراد روي صندلي
مخصوص MVC ،عضلههاي اطراف مفصل شانه براي هر فرد
در شش جهت حرکتي و با استفاده از دينامومتري ثبت شد.
همچنین تصوير اولتراسوند عضلة مولتيفیدوس گردني در
نیروهاي  75، 53، 85، 3و  133درصد  MVCدر سطح مهرة
چهارم گردن با جايگذاري ترنسديوسر بهصورت عرضي در
هردو سمت راست و چپ بهدستآمد و ابعاد آن شامل بُعد
قدامي-خلفي ،بُعد جانبي ،اندازه (حاصلضرب دو بعد) و نسبت
شکل (نسبت بُعد جانبي به قدامي-خلفي) محاسبه شد .شکل
( ،)1مراحل اجراي مطالعه را بهطور خالصه نشان ميدهد.

عامل اندازهگیريشدة عضله با استفاده از معادلههاي زير
محاسبه شده و با يکديگر مقايسه ميشوند:
𝜀 (𝑁_𝐴𝑃𝐷)𝑖𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1 (𝑁_𝑆𝑇𝑅)𝑖𝑗 + 𝛽2 (𝑁_𝑆𝑇𝑅)2𝑖𝑗 +
()1

; 𝑗 = 1، … ،6

𝑖 = 1، … ، 40،

𝜀 (𝑁_𝐿𝐷)𝑖𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1 (𝑁_𝑆𝑇𝑅)𝑖𝑗 + 𝛽2 (𝑁_𝑆𝑇𝑅)2𝑖𝑗 +
(; 𝑗 = 1، … ،6 )8

𝑖 = 1، … ، 40،

𝜀 (𝑁_𝑀𝐿𝐷)𝑖𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1 (𝑁_𝑆𝑇𝑅)𝑖𝑗 + 𝛽2 (𝑁_𝑆𝑇𝑅)2𝑖𝑗 +
(; 𝑗 = 1، … ،6 )1

𝑖 = 1، … ، 40،

𝜀 (𝑁_𝑆𝐻𝐴𝑃)𝑖𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1 (𝑁_𝑆𝑇𝑅)𝑖𝑗 + 𝛽2 (𝑁_𝑆𝑇𝑅)2𝑖𝑗 +
(; 𝑗 = 1، … ،6 )4

𝑖 = 1، … ، 40،

1
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که  N_APDبُعد قدامي-خلفي نرمالشده N_LD ،بُعد جانبي
نرمالشده N_MLD ،اندازة نرمالشده و  N_SHAPنسبت
شکل نرمالشدة عضله N_STR ،مقدار نیروي نرمالشدهβ ،ها
ضريبهاي رگرسیوني ε ،مقدار خطا i ،تعداد افراد و  jشش
فعالیت مفصل شانه هستند.
معادلههاي باال براي هردو سمت راست و چپ ،ارزيابي مي-
شوند.
براي حذف تأثیر افراد بر مدلهاي ايجادشده ،افراد بهعنوان
عوامل بالکشده درنظرگرفته شدند .بهطور کلي در روش روية
پاسخ ،براي حذف تأثیر متغیرهاي مزاحم و غیرضروري در
ارزيابي تأثیر يک متغیر بر متغیر وابسته ،از اثر بالک 8استفاده
ميشود .رابطة بین اين دو عامل بهصورت معادلههاي زير بیان
ميشود:

چهار پارامتر اندازهگیريشدة عضله در فعالیتهاي مجزا نشان
ميدهند.

شکل ( -)8محدودة ضريبهاي همبستگي رگرسیوني براي رابطة
بُعد قدامي-خلفي عضلة مولتيفیدوس گردني با نیروي ايزومتريک
مفصل شانه در شش جهت حرکتي آن

2

𝑁_𝐴𝑃𝐷𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑁_𝑆𝑇𝑅𝑖 + 𝛽2 (𝑁_𝑆𝑇𝑅𝑖 ) +
()5

𝑖 = 1، … ،6

𝜀 𝐵𝐸𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 +

2

𝑁_𝐿𝐷𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑁_𝑆𝑇𝑅𝑖 + 𝛽2 (𝑁_𝑆𝑇𝑅𝑖 ) +
()1

𝑖 = 1، … ،6

𝜀 𝐵𝐸𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 +

𝑁_𝑀𝐿𝐷𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑁_𝑆𝑇𝑅𝑖 + 𝛽2 (𝑁_𝑆𝑇𝑅𝑖 )2 +
()7

𝑖 = 1، … ،6

𝜀 𝐵𝐸𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 +

𝑁_𝑆𝐻𝐴𝑃𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑁_𝑆𝑇𝑅𝑖 + 𝛽2 (𝑁_𝑆𝑇𝑅𝑖 )2 +
()9

𝑖 = 1، … ،6

𝜀 𝐵𝐸𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 +

که  iفعالیتهاي مفصل شانه و 𝑡𝑐𝑒𝑗𝑏𝑢𝑠𝐸𝐵 ضريب مربوط به
افرادي است که بهعنوان عوامل بالکشده درنظرگرفته شدهاند.
چهار معادلة باال براي سمت راست افراد سالم و مبتال به
گردندرد ،بررسي شده و مدلهاي پیشبینيکننده ارائه مي-
شود.
باتوجه به يافتههاي مطالعة قبل و با تقسیمبندي دادهها در دو
گروه باالي  53درصد و زير  53درصد ،مدلهاي
پیشبینيکننده براي ابعاد عضلة مولتيفیدوس سمت راست
در طول ابداکشن در نیروي  3-53درصد براي افراد سالم و
نیروي  133-53درصد براي افراد مبتال به گردندرد با استفاده
از معادلههاي  5تا  9ارائه شدند.

 -1یافتهها و بحث
با استفاده از معادلههاي  1تا  49 ،4مدل براي هر شخص ارائه
شد .شکلهاي  8تا  ،5محدودة ضريبهاي همبستگي را براي
Blocking Effect

شکل ( -)1محدودة ضريبهاي همبستگي رگرسیوني براي رابطة
بُعد جانبي عضلة مولتيفیدوس گردني با نیروي ايزومتريک مفصل
شانه در شش جهت حرکتي آن

شکل ( -)4محدودة ضريبهاي همبستگي رگرسیوني براي رابطة
اندازة عضلة مولتيفیدوس گردني با نیروي ايزومتريک مفصل شانه
در شش جهت حرکتي آن

8
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شکل ( -)5محدودة ضريبهاي همبستگي رگرسیوني براي رابطة
نسبت شکل عضلة مولتيفیدوس گردني با نیروي ايزومتريک مفصل
شانه در شش جهت حرکتي آن

با بالک کردن افراد 84 ،مدل براي افراد سالم و  84مدل براي
افراد مبتال به گردندرد ارائه شد .مقادير « »R2مدلهاي
پیشبینيکننده براي سمت راست افراد سالم بهصورت زير
است .طبق اين مدلها مقدار « »R2براي بُعد قدامي-خلفي
عضله بین  ،3/11-3/511براي بُعد جانبي بین ،3/145-3/414
براي اندازة عضله بین  3/881-3/555و براي نسبت شکل آن
بین  3/18-3/1است.

شکل ( -)1مقدار ضريبهاي همبستگي رگرسیوني براي مدلهاي
پیشبینيکننده در سمت راست افراد سالم

مقدار « »R2مدلهاي بهدستآمده در ابداکشن براي چهار
عامل ُبعد قدامي-خلفي ،بُعد جانبي ،اندازه و نسبت شکل
عضلة سمت راست در افراد سالم ،بهترتیب برابر با ،3/558
 3/515 ،3/479و  3/457و براي افراد بیمار ،بهترتیب برابر با
 3/119 ،3/111 ،3/119و  3/849است.
2
با تقسیمبندي دادهها در دو گروه ،مقدار «  »Rبراي اين چهار
عامل در نیروي  3-53درصد  MVCبراي افراد سالم بهترتیب
برابر با  3/511 ،3/471 ،3/11و  3/548و براي نیروي -133

 53درصد در افراد مبتال به گردندرد ،بهترتیب برابر با ،3/535
 3/89 ،3/5و  3/538است.
آگاهي از فعالیت عضلههاي عمقي گردن که نقش مهمي در
ايجاد تعادل و پايداري گردن دارند ،ميتواند در تعیین عملکرد
تغییريافتة آنها در افراد مبتال به گردندرد و تجويز تمرين
درماني و درمانهاي فیزيکي متناسب با آن ،مؤثر باشد .در
مطالعة قبلي نشان داديم که فعالیت مفصل شانه در جهتهاي
متفاوت به فعالشدن عضلة مولتيفیدوس گردني منجر
ميشود .همچنین با توجه به يافتههاي اين مطالعه ،همبستگي
بااليي بین تغییر ُبعد قدامي-خلفي عضلة مولتيفیدوس گردني
در سمت راست با نیروي ايزومتريک مفصل شانه در طول
ابداکشن با نیروي  53تا  133درصد  MVCبراي افراد مبتال به
گردندرد و نیروي  3تا  53درصد براي افراد سالم وجود دارد
( .]15[ )R2=3/51-3/11با درنظرگرفتن اينکه براي
فعالیتهاي مختلف اسکلتي-عضالني به فعالیت عضلة
مولتيفیدوس نیاز است ،محدود شدن سطح فعالیت اين عضله
توسط سیستم عصبي مرکزي ،بهدلیل ايجاد درد و ناتواني در
قسمتهاي مختلف ،ممکن است بر فعالیتهاي ديگر نیز تاثیر
بگذارد .هدف از مطالعة حاضر ،ارائة مدلهاي پیشبینيکننده
براي تغییر ابعاد اين عضله در طول انقباض ايزومتريک مفصل
شانه و تحلیل مدلهاي بهدستآمده است.
طبق شکلهاي ( )8تا ( ،)5براي سمت راست افراد سالم در
تمام فعالیتها بهجز ادداکشن ،مقادير قابلقبول « »R2براي
بُعد قدامي-خلفي بیشتر از ساير عاملها است .اين مطلب براي
سمت راست و چپ افراد مبتال به گردندرد نیز صادق است.
همچنین دربارة مدلهاي بهدستآمده براي سمت چپ افراد
سالم ،ضريب همبستگي رگرسیوني در تمام فعالیتها براي بُعد
قدامي-خلفي بیشتر از سه عامل ديگر است؛ درنتیجه با توجه
به اين نمودارها بهنظر ميرسد که بُعد قدامي-خلفي عضله،
همبستگي بیشتري نسبت به سه عامل ديگر با نیروي
ايجادشده در اثر انقباض ايزومتريک مفصل شانه داشته باشد.
با توجه به اينکه همبستگي بین تغییر ابعاد عضلهي
مولتيفیدوس با افزايش نیرو در طي فعالیت ابداکشن و
عضلهي سمت راست بیشتر از ساير فعالیتها است []19 ,15؛
بنابراين با ارزيابي ضريب همبستگي مدلهاي بهدستآمده
براي فعالیتها بدون درنظر گرفتن افراد (شکل  )1ميتوان
دريافت که مقدار « »R2در طي ابداکشن براي بُعد قدامي-
خلفي عضله بیشتر از سه عامل ديگر است .اين يافته با نتايج
بهدستآمده از قسمت قبل مطابقت دارد.
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گردندرد ،ممکن است همبستگي باال در نیروي 53-133
درصد  MVCناشي از وجود تأخیر در زمان شروع به فعالیت
عضلههاي عمقي گردن در اين افراد باشد [.]15
جدولهاي ( )1و ( ،)8مدلهاي بهدستآمده براي دو گروه را
نشان ميدهند .طبق اين جدولها ،در هردو گروه سالم و مبتال
به گردندرد ،معنيدار بودن مدل براي بُعد قدامي-خلفي عضله
بیشتر از سه عامل ديگر است و ضريب همبستگي باالتري
دارد.

با تقسیمبندي دادهها در دو گروه  3-53و  53-133درصد
 ،MVCمشاهده ميشود که ضريب همبستگي براي تمام
عاملهاي اندازهگیريشدة عضله (بهجز بُعد جانبي در افراد
سالم و اندازة عضله در افراد مبتال) نسبت به مدلهاي به-
دستآمده براي نیروي  3-133درصد ،افزايش مييابد .اين امر
ميتواند حاکي از اين باشد که ابعاد عضله در افراد سالم تا
نیروي حدود  53درصد  ، MVCبهدلیل انقباض تغییر ميکند؛
اما پس از اين نیرو با توجه به قرارگرفتن عضله در حالت
کشش ،تغییر ابعاد آن با رزولوشن دستگاه اولتراسوند بهطور
دقیق قابل مشاهده و اندازهگیري نیست .براي افراد مبتال به

جدول ( -)1مدلهاي پیشبینيکننده براي رابطة تغییرابعاد عضلة مولتيفیدوس گردني با نیروي ايزومتريک ابداکشن مفصل شانه در سمت راست
افراد سالم براي نیروي  3-53درصد از بیشترين انقباض ارادي فرد
نسبت شکل
*-3/331
8/445
-1/811
-9/591-3/598
3/548
3/8431

بُعد جانبي
-3/331
-3/118
8/111
-8/717-3/15
3/471
3/1999

اندازه
*3/339
1/538
-13/319
-43/477-4/131
3/511
3/1551

متغیر وابسته
β0
β1
β2
BEsubject
R2
SEE

بُعد قدامي-خلفي
*-3/331
*5/549
*-9/114
-3/311-3/311
3/11
3/11

* نشانگر معنيدار بودن ضريب است) p˂3/35 (.
( β0ضريب ثابت β1 ،ضريب جملة خطي β2 ،ضريب جملة مربعي BE ،جملة مربوط به عامل بالکشده SEE ،خطاي استاندارد تخمین،

R2

ضريب همبستگي

رگرسیوني)

جدول ( -)8مدلهاي پیشبینيکننده براي رابطة تغییرابعاد عضلة مولتيفیدوس گردني با نیروي ايزومتريک ابداکشن مفصل شانه در سمت راست
افراد مبتال به گردندرد مزمن براي نیروي  53-133درصد از بیشترين انقباض ارادي فرد
نسبت شکل

اندازه

بُعد جانبی

بُعد قدامی-خلفی

3/941
-8/814
1/845
-81/374-1/111
3/538
3/841

-831/84
51/314
-173/11
-41/815-8/717
3/89
3/148

4/7
-81/41
11/347
-41/945-8/149
3/5
3/191

-8/815
*8/319
3/111
-84/991-1/491
3/535
3/181

متغیر وابسته
β0
β1
β2
BEsubject
R2
SEE

* نشانگر معنيدار بودن ضريب است) p˂3/35 (.
( β0ضريب ثابت β1 ،ضريب جملة خطي β2 ،ضريب جملة مربعي BE ،جملة مربوط به عامل بالکشده SEE ،خطاي استاندارد تخمین،

R2

ضريب همبستگي

رگرسیوني)

طبق اين مدلها ،تغییر بُعد قدامي-خلفي عضله در افراد سالم
با افزايش نیرو بهصورت مربعي است؛ اما در افراد مبتال به
گردندرد بهصورت خطي ميباشد .از طرفي ،درصد خطاي
مدلهاي بهدستآمده بسیار پايین است که نشاندهندة دقت
باالي مدل ميباشد.

 -1-1محدوديتها
در اين مطالعه ،تصوير اولتراسوند عضلة مولتيفیدوس در دو
سمت راست و چپ بهصورت جداگانه ثبتشده است .ثبت
همزمان تصوير عضله در دو سمت ،ممکن است در مقايسة
عملکرد آن در دو سمت مفید باشد.
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391-397, 2009
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muscles in humans”. Experimental Brain
Research, vol. 113, pp. 353-360, 1997
[14] Hodges PW ،Pengel LHM ،Herbert RD ،Gandevia
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ultrasound imaging”. Muscle & Nerve,vol. 27, pp.
682-692, 2003
[15] Chen X ،Zheng Y-P ،Guo J-Y ،Zhu Z ،Chan S-C ،
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 نتیجهگیري-4
با بررسي مدلهاي پیشبینيکننده براي تغییر ابعاد مختلف
،عضلة مولتيفیدوس در طول انقباض ايزومتريک مفصل شانه
ميتوان دريافت که همبستگي بیشتري بین مقدار نیروي
خلفي عضله نسبت به-ايجادشده در اثر انقباض با ُبعد قدامي
 اندازه و نسبت شکل) با وجود،سه عامل ديگر (بُعد جانبي
-دارد؛ بنابراين بهنظر ميرسد که بررسي تغییر بُعد قدامي
خلفي اين عضله در طي ابداکشن ايزومتريک شانه با نیروي
MVC  درصد53-133  براي افراد سالم وMVC  درصد3-53
 اطالعات مفیدتري را از،براي افراد مبتال به گردندرد مزمن
.چگونگي عملکرد آن ارائه دهد
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